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Art. 9. W ciàgu 18 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 27d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w odniesieniu do roÊlin lub
zwierzàt gatunków obcych rodzimej florze lub faunie,
obj´tych ochronà, posiadacze upraw tych roÊlin, hodowli lub chowu tych zwierzàt majà obowiàzek zg∏osiç
je do zarejestrowania.
Art. 10. Do spraw wszcz´tych, a nie zakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 11. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upowa˝nieƒ ustawo-
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wych w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, w zakresie, w jakim nie sà z nià sprzeczne, jednak nie d∏u˝ej ni˝
przez okres 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
og∏osi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
jednolity tekst ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r.
o ochronie przyrody, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania
jednolitego tekstu.
Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA
z dnia 17 stycznia 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie kosztorysowych norm nak∏adów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego.
Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110,
poz. 1167) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nak∏adów rzeczowych, cen
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynni-

ków produkcji dla potrzeb sporzàdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195) w § 4 wyrazy
„30 dni” zast´puje si´ wyrazami „60 dni”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa:
J. Kropiwnicki
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